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Program
SSGF önskar sina medlemmar ett riktigt Gott Nytt År 2007 med mycket
intressant och givande släktforskning tillsammans med oss eller på egen hand!
Här kommer programmet för resten av januari och februari.
Torsdagen den 25 januari – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Kartor och ritningar
Detta är en favorit i repris. Lennart Ploom, Stadsarkivet, berättar om det rika
utbudet av kartor och ritningar som finns bevarat på stadsarkivet. Är du
intresserad av något särskilt hus vid någon särskild tidpunkt, maila dina
uppgifter till Isa i förväg, så kan kanske Lennart plocka fram den aktuella
ritningen eller kartan.
Anmäl till Isa Kilsbo, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller isas@telia.com, senast den
18 januari.
Onsdagen den 31 januari – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Boka via Isa Kilsbo, isas@telia.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.
Onsdagen den 7 februari – Dagträff på Stadsarkivet, 13.00-16.00
Kom med dina släktforskarfrågor till Lilla rummet, där finns möjlighet att ställa
frågor, få svar, ge svar och diskutera under ledning av Chris Henning.
Ingen anmälan.
Torsdagen den 8 februari – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Uppland
Föreningen Släktforskare i Uppland presenterar föreningen och dess verksamhet
och så blir det möjlighet till anbyten.
Anmäl senast 1 februari till Tord Påhlman, tordpahlman@mail.com, 08-97 61 82
(kväll/helg).
Onsdagen den 14 februari – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Boka via Isa Kilsbo, isas@telia.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.
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Torsdagen den 15 februari – Kvalitetsgruppen på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Vi träffas för att diskutera hur man kan dokumentera och presentera sin
släktforskning. Första mötet diskuterar vi bl a hur man kan dokumentera sina
källor i DISGEN och Holger.
Anmäl senast 9 februari till Michael Lundholm, 08-36 46 45 (kväll/helg) eller
lundholms@bredband.net.
Torsdagen den 22 februari – Temakväll på Stadsarkivet, 18.00-20.00
Sociala arkiv i Stockholm
1. arkivarien Lars Asklund från Frihamnen berättar om sociala och medicinska
arkiv i Stockholm – vad vi kan hitta där och hur vi hittar i det.
Observera att vi träffas på Stadsarkivet.
Anmäl till Isa Kilsbo, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller isas@telia.com, senast den
15 februari.
Onsdagen den 28 februari – Forskarträff i Arninge, 16.00-19.30
Boka via Isa Kilsbo, isas@telia.com, 08-83 46 22 (kväll/helg) eller på
formuläret på vår hemsida.

Förortsgrupperna
Västerortsgruppen
Plats: Bostadsrättsföreningen Ritstiftets möteslokal, Ångermannagatan 180,
Vällingby
Kontaktpersoner: Michael Lundholm, 08-36 46 45, lundholms@bredband.net
Eva Löfman, 0704 15 36 09, eva@promediafoto.com
Onsdagen den 24 januari – Buresläkten, 19.00-21.00
Urban Sikeborg kommer och talar om Buregenealogin – sanning och sägen.
Urban Sikeborg har mycket att lära ut om presentation av forskningsresultat,
källkritik och dokumentation av källor. Han har arbetat med att revidera sin
artikel om Johan Bures släktbok, vilken har varit en av de mest debattintensiva
ämnena på Rötters Anbytarforum. Alla SSGFs medlemmar är hjärligt
välkomna!.
Onsdagen den 21 februari – Medlemmars egen forskning, 19.00-21.00
Två medlemmar har anmält sig – den ena talar om ryttare i Fellingsbro och den
andra om två soldatöden. Det finns utrymme för fler medlemmar att presentera
resultat från sin forskning. Hör av er till Eva eller Michael.
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Tyresö–Haninge–Ältagruppen
Plats: Akzo Nobel, Mediavägen 1, Tyresö.
Kontaktperson: Marianne Strömberg, telefon 08-503 04 102 (arbetet),
0708 120510 (mobil), 08-777 66 82 (kväll/helg)
marianne.stromberg@tso.akzonobel.com eller
marianne.stromberg@bredband.net.
Programmet för våren 2007 meddelas senare.

Solnagruppen
Plats Wiboms väg 10 två trappor ner, kl 19.00, om inte annat meddelas.
Kontaktpersoner: Berit Börjesson, berit.borjesson@tele2.se, 08-27 94 28
Kerstin Almroth, kers.almroth@telia.com, 08-82 87 11.
Tisdagen den 23 januari – Torp och andra småbruk, 19.00-21.00
Chris Henning berättar om olika typer av boende- och brukningsenheter som är
mindre än jord- och lantbruk i Sverige genom tiderna.
Tisdagen den 20 februari – Solna stadsarkiv, kl 18.00
Vi besöker Solna stadsarkiv i Solna stadshus där Anna-Lena Amundson visar
oss vilka möjligheter det finns att forska i Solna stads speciella arkiv. Begränsat
antal deltagare så anmäl snarast till Berit eller Kerstin.
Observera att tiden är 18.00.

Släktforskningens dag med årsmöte
Lördagen den 17 mars på Stockholms stadsarkiv anordnar SSGF
Släktforskningens dag, och då äger dessutom årsmötet rum. Det dukas upp med
föredrag och bokbord m m.
Valberedning inbjuder alla som vill delta i ett intressant arbete som gynnar
många, nämligen styrelsens arbete, att antingen anmäla intresse själva eller
nominera lämpliga styrelsekandidater. I denna stora förening måste det finnas
många lämpliga personer för olika uppgifter. Speciellt söker vi kandidater till
ordförandeposten.
Kontakta valberedningen snarast!
Elisabeth Thorsell elisabeth@etgenealogy.se
Sammankallande
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Registrering av dödböcker
SSGF bedriver sedan några år tillbaka registrering av dödböcker inom
StorStockholm. Vi behöver dock fler intresserade. Om intresse finns kan vi
registrera tillsammans på våra Arninge-kvällar varannan onsdag (nästa tillfälle
är den 31 januari, se ovan). Vad sägs? Intressant? Vad du själv behöver är en
bärbar dator. Sedan kan vi sitta tillsammans i Arninge och göra jobbet. Den som
så önskar kan naturligtvis göra jobbet hemma (eller på biblioteket), i så fall
väljer man en församling och får mikrokort från föreningen. Du som är
intresserad, kontakta Tord Påhlman, tel 08-976182, mobil 070-7556563, epost
tord.pahlman@swipnet.se.
OBS! Detta skall inte förväxlas med projektet "Namn åt de döda (NÅDD)" i
förbundets regi. Vår registrering är från äldsta tid fram till nutid.
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